
ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea accesării fondurilor din cadrul Programului Naţional de 

Dezvoltare Rurală, măsura 431, “Funcţionarea Grupurilor de Acţiune 

Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”, Sub-măsura 

431.1 Construcţie de parteneriate public private, Faza 3, “Sprijin financiar 

pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL” de către 

Consiliului Judeţean Ilfov  prin proiectul 

“Constituirea Grupului de Acţiune Locală (GAL) Ilfov Nord”

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :

- Programul  Naţional  de  Dezvoltare  Rurală,  măsura  431,  “Funcţionarea 

Grupurilor  de  Acţiune  Locală,  dobândirea  de  competenţe  şi  animarea 

teritoriului”, Sub-măsura 431.1 Construcţie de parteneriate public private, 

Faza 3, “Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL”; 

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov înregistrată sub nr. ........... din ............................;

- Raportul  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

înregistrat cu nr................ din ...........................;



- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală,  juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi  libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul de avizare al Comisiei de agricultură şi protecţia mediului;

- Raportul de avizare al Comisiei de organizare urbanistică, lucrări publice şi 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  servicii  publice,  sociale,  comerţ, 

privatizare şi integrare europeană;

- Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie 

socială, protecţie copii, activităţi sportive de agrement şi turism.

În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.”e”, “f”, alin 6 lit.”c” şi art.97 

din Legea  adminstraţiei  publice locale  nr.  215/2001 republicată,  modificată  şi 

completată:

HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Se  aprobă  accesarea  fondurilor  din  cadrul  Programului  Naţional  de 

Dezvoltare  Rurală,  măsura  431,  “Funcţionarea  Grupurilor  de  Acţiune  Locală, 

dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”, Sub-măsura 431.1 Construcţie 

de  parteneriate  public  private,  Faza  3,  “Sprijin  financiar  pentru  pregătirea 

dosarelor pentru selecţia GAL” de către Consiliului Judeţean Ilfov  prin proiectul 

“Constituirea Grupului de Acţiune Locală (GAL) Ilfov Nord” în valoare totală  de 

36.700 Euro – TVA inclus.

Art.2  Se aprobă cofinanţarea  din bugetul  propriu  al  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

reprezentând cota de 1/31 din valoarea cofinanţării eligibile a proiectului, ţinând 

cont că din acest GAL vor face parte 31 de parteneri din zona Ilfov Nord.  



 Art.3 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

Contrasemnează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI

Monica TRANDAFIR

Nr ...........

Din ....................... 2010


